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COMISIA JURIDICÅ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 26.06.1997  
Nr.      635/XXXVI/11 

 
PROCES - VERBAL 

al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din data de 25 iunie 1997 

 
 

  Comisia  juridică,  de  disciplină  şi   imunităţi şi-a    desfăşurat   
lucrările   în   ziua de  25 iunie 1997, între orele 930 şi 1530. 
  Din numărul total al membrilor Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi (24) au absentat, după cum urmează: Dejeu Gavril, Grup 
parlamentar P.N.º.C.D., Severin Adrian, Grup parlamentar U.S.D.- P.D., 
Stănescu Mihai Sorin şi Stoica Valeriu, Grup parlamentar P.N.L. 
   Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Emil 
Teodor Popescu. 
  Comisia a examinat şi hotărât, cu majoritate de voturi,  asupra 
următoarelor puncte ale ordinii de zi: 
  1. Proiectul de Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate  - procedură de 
urgenţă - amânat o săptămână. 
  2. Proiectul de Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.25/1997 cu privire la adopţie - procedură de urgenţă - amânat o săptămână. 
  3. Proiectul de Lege privind graţierea unor pedepse - raport 
favorabil cu recomandări. 
  4. Proiectul de Lege  privind utilizarea unor lăcaşuri de cult de 
către Biserica Unită cu Roma - Greco - Catolică - raport cu recomandare de 
respingere. 
  5. Proiectul de Lege  pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.47/1992 privind organizarea şi functionarea Curţii Constituţionale, adoptat                     
de Senat - raport favorabil. 
  6. Proiectul de Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.21/1997 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut 
comunităţilor evreieşti din România  - procedură de urgenţă - raport 
favorabil. 
  7. Proiectul de Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.13/1997 privind transferul cu titlu gratuit a unui imobil în proprietatea 
Republicii Federale Germania  - procedură de urgenţă - raport favorabil, cu 
recomandări ( un vot împotrivă). 
  8. Propunerea legislativă privind tichetele gratuite de masă  - 
avizată favorabil. 
  9. Proiectul Legii Minelor - avizat favorabil, cu recomandări. 
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  10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.32/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 privind 
societăţile comerciale  - procedură de urgenţă  - avizat favorabil. 
  11. Proiectul de Lege  pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare  - 
procedură de urgenţă  - avizat favorabil. 
  12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.31/1997 privind regimul investiţiilor străine în România  - procedură de 
urgenţă - avizat favorabil. 
  13. Plan tematic - 1 iulie - 31 august 1997 - aprobat în principiu. 
 
 
 
 
  
         PREŞEDINTE,     

    Emil Teodor Popescu           


